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JOAO GUSTAVO SANTOS DE ARAUJO e MARIDETE ARAUJO SANTOS, já devidamente qualifi cados nos autos em epígrafe, 
propôs a presente AÇÃO DE GUARDA em favor do menor SAMUEL SOUZA DOS SANTOS, fi lho de JOSÉLIA SOUZA DOS 
SANTOS, pelos fundamentos de fato e de direito expostos na peça inaugural, acompanhada de documentos.(Id 330552 )

Os autores informaram que o menor reside com os mesmos, que proveem sua educação e cuidados. Aduziram ainda que o 
menor nunca teve contato com a sua genitora. (Id 330529 )

Requereram os autores, através de tutela antecipada, a guarda do menor. Ao fi nal, pleitearam os benefícios da gratuidade da 
justiça, com a concessão defi nitiva da guarda do infante. (Id 330529 )

Concedida provisoriamente a gratuidade, foram os autores intimados ao cumprimento das exigências dos incisos II e V do art. 
165 da lei 8069/90 para, após ser aberto o prazo para contestação por parte da ré.

É o breve relatório.

2. Fundamentação

Resta deferida a assistência judiciária gratuita, conforme os ditames do art. 1° da lei 1.050/50

Cumpre ressaltar que a duração razoável do processo é premissa que deve ser observada tanto em interesse das partes, como 
também do Judiciário como um todo, vislumbrando-se sempre uma célere e efi caz prestação jurisdicional, vide CPC 2015:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

No caso sob exame, vislumbra-se que não houve o escorreito transcurso da marcha processual, pois, não foi atenda a intimação 
por parte dos autores para que promovessem, o atendimento aos requisitos dos incisos II e V do art. 165 da lei 8069/90. Até o 
presente momento não houve declaração nos autos tendente ao alcance da citada diligência.(Id 10512408,10512449,1051246
3,10512463 )

Art. 165. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta:

II - indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especifi -
cando se tem ou não parente vivo;

V - declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.

Vale ainda registrar que as providências acima estabelecidas são imprescindível ao linear desenvolvimento dos pressupostos 
processuais desta demanda, até para que, após se autorize a citação da ré com a consequente formação da relação processual 
válida.

Importante ressaltar não ter havido o devido impulso processual nos autos, tendo a demanda sido proposta nos idos do ano de 
2015. Os autores deveriam ter diligenciado devidamente o devido processamento do feito, estando o mesmo estagnado há mais 
de 01 (um) ano, contado da intimação do advogado devidamente constituído, que até a presente data não atendeu ao comando 
judicial que só os autores podem prover.(Id 13448268 )

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados 
e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Ora, com fulcro no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover 
os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. E é exatamente nessa hipótese 
que se encontra o atual estágio destes autos, pois, as partes autoras quedaram-se silentes desde o mês de julho de 2018, de-
monstrando não terem qualquer interesse no regular prosseguimento deste feito.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

As partes interessadas, ao buscarem o Judiciário, vieram com o intento de obter determinada prestação jurisdicional em perse-
guição ao bem jurídico pretendido, tendo este sido alcançado durante o deslinde do processo de forma apenas perfunctória e não 


